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    قانونقانون  کےکے  تعليمتعليم  کیکی  افرادافراد  معذورمعذور
((IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess    

EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ((IIDDEEAA))))    
  ی اطالعی اطالعکک  حقوقحقوق  کےکے  والدينوالدين  تحتتحت  کےکے

 
 کے تعليم خصوصی يا والے، کرنے حاصل تعليم خصوصی ميں معلومات ذيل مندرجہ
 صہخال کا حقوق کے آپ سے حيثيت کی والدين کے علم طالب اہل پر طور ممکنہ لئے
   ہے۔ گيا کيا بيان

 
 يا زبان مادری کی آپ متعلق کے معلومات ساری شامل ميں حقوق ان کے والدين کو آپ

 پڑه خدمات، کی ترجمے بريل، زبان، کی اشاروں جيسے( انداز اور کسی کے مواصلت
 طرح پوری ذريعہ کے )شکلوں یدوسر یک مواصلت يا جانے سمجهائے اور سنائے کر

 ۔ہيےچا جانا کيا مطلع
 
 کے اسکول اپنے یمہربان برائے تو ہے درکار مدد ميں ےسمجهن حقوق يہ کو آپ اگر
  ياجارج آف يرنٹپ ٹو يرنٹپ يکٹر،ڈائر کے يمتعل یخصوص يںم نظام

(Parent to Parent of Georgia) يا 5484-451 770( دفتر کے  
  ويژنڈ کا يمتعل یخصوص شعبہ، يمیتعل ياجارج يا ،)1-800-229-2038

(Georgia Department of Education,) 
 ۔يںکر رابطہ رپ )3267-311-800-1 يا 656-3963 404(
 
 

 منظوری
 

 تشخيص/جانچ کی بچے کے آپ بغير کے منظوری/اجازت ريریحت کی آپ اسکول •
 ہے۔ کرسکتا ںينہ تشخيص دوبارہ يا
 

 ےبچ ےک آپ کہ ہے ںينہ يہ مطلب کا منظوری کی دينے اجازت کی تشخيص یپہل •
 کی کرنے حاصل تعليم خصوصی  ۔گی ہوں حاصل خدمات تعليمی خصوصی کو

 ہے۔ درکار منظوری تحريری عليحدہ لئے کے اجازت
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 يتےد يںنہ جواب کا درخواست کی اسکول کی کرنے انچج دوبارہ ،والدين ،آپ اگر •
 ہے۔ کرسکتا تشخيص/ جانچ بغير کے منظوری تحريری کی آپ اسکول تو يںہ

 
 خصوصی کو بچے کے آپ بغير کے منظوری/اجازت تحريری کی آپ اسکول •

 ہے۔ کرسکتا ںينہ بهرتی ميں خدمات تعليمی
 

  حق کا کرنے انکار سے تعين ابتدائی ميں تعليم خصوصی يا تشخيص وک آپ •
  ہے۔ حاصل

 
 واپس اجازت کی خدمات متعلقہ اور تعليم خصوصی بعد کے دينے اجازت آپ •

 منظوری  ۔چاہيے ناکر پر طور تحريری کام يہ وک آپ  ں۔يہ رکهتے حق کا لکهنے
 موصول خدمات تعليمی کوئی مزيد کو بچے ےک آپ کہ ہے مطلب کا منسوخی کی
 جانے کيے فراہم اطالع یتحرير پيشگی سے جانب کی اسکول خدمات  ۔ہوگی ںينہ

 (prior written notice (PWN)) اطالع تحريری پيشگی ۔یگ رہيں جاری تک
 تعين شناخت، ،تشخيص یوال ہونے موصول کو بچے کے آپ يںم تعليم خصوصی

  کو آپ PWN ۔ہے ہوتی وضاحت تحريری کی تبديلی بهی کسی ميں خدمات يا
  کی کيوں تجويز کی اس اور ہوگی واقع کب يہ ،ہے کيا تبديلی وہ کہ گا بتائے
 ۔ہے گئی

 
 واضح تحت کے قانون بغير، کے منظوری/اجازت تحريری کی آپ منظا کا اسکول •

 تحفظ يا نفاذ کے قانون ،زاسکول پبلک ےدوسر کہ جيسے افراد، مخصوص کردہ
 ںينہ جاری ريکارڈ اک بچے کے آپ بهی کو کسی عالوہ کے ايجنسيوں، کی اطفال

 ہے۔ کرسکتا
 
 

 تعين ميں اسکول نجی
 

 :ہے ہوسکتا ميں وںتحال تين تعين کا اسکول نجی •
 نمتعي يہ اسکول عوامی جب ،حال صورت پہلی 

  تعليم عوامی مناسب اور مفت وہ کہ کريں
(Free and Appropriate Public Education (FAPE)) 

 کی خدمات کو اسکول پبلک تو، ےہ تیکرسک يںنہ فراہم
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 کو اس اور شناخت وک اسکول نجی کسی لئے کے فراہمی
 ۔گی آئے نہيں الگت کوئی پر والدين ميں اس  ۔چاہيے کرنی ئيگیادا

 
 کر نکال سے اسکول پبلک کو بچے وقت بهی کسی والدين صورت، دوسری 

 نجی والدين ميں وںتحال مخصوص  ں۔يہ کرسکتے داخل ميں اسکول نجی
 کی گیيادائ باز سے نظام کے اسکول لئے کے اخراجات کے تعين

  ں۔يہ کرسکتے درخواست
  پروگرام تعليمی منفرد کو والدين 

(Individualized Education Program (IEP)) کو ٹيم کی 
 اور ہيں غيرمتفق سے تعين اور IEP مجوزہ وہ کہ چاہيے دينا بتا

   ۔ہيں مندخواہش ےک گیيادائ باز سے طرف کی نظام کے اسکول
 دن دس کم از کم سے ےننکال سے اسکول پبلک کو بچے اپنے والدين 

 مجوزہ وہ کہ ہيں، کرسکتے مطلع بهی کو نظام کے اسکول پہلے
IEP لئے کے تعليم ميں اسکول نجی اور يںہ رمتفقغي سے تعين اور 
   ۔ہيں مندخواہش ےک گیيادائ باز سے طرف کی نظام کے اسکول

 کا تشخيص یک بچے اسکول پبلک دوران کے ميعاد کی دن دس اگر 
 گیيادائ باز پهر تو يںہ يتےکرد انکار والدين اور ہے کرتا مطالبہ
 ۔ہے جاسکتا کيا منع سے

 ہيں چاہتے گیيادائ باز کی اخراجات تمام کے اسکول نجی والدين اگر 
 طرف کی اسکول پبلک کو فريقين تو ہو نہ متفق سے اس نظام اور
 کی شکايت واجب لئے کے تعين کے فراہمی کی FAPE سے

  ۔چاہيے ہونا پيش سامنے کے افسر کے سماعت
 

 نجی بجائے کے اسکول پبلک پر اخراجات اپنے والدين صورت، تيسری 
  ميں صورت ويسی ،ںيہ کرسکتے انتخاب کا کرنے الاستعم اسکول

FAPE ۔ہے ںينہ مسئلہ کوئی   
 اسکول نجی سے وجہ کی انتخاب کے والدين اپنے علم طالب جب 

 اپنے کے خدمات یتعليم خصوصی والدين اور علم طالب تو ہو ميں
 ں۔يہ ہوجاتے محروم سے حقوق

 کا اسکول تو ہو ميں اسکول ہوم يا اسکول نجی تعين کا ءطلبا جب 
 خصوصی کے نظام مقامی  ہے۔ کرسکتا غور پر خدمات کچه نظام
 ۔ہيں دستياب معلومات مزيد پاس کے ڈائريکٹر کے تعليم
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• IDEA کا گیيادائ کی اخراجات کے اسکول نجی سے طرف کی اسکول پبلک 
 يا ہے گيا کيا فراہم FAPE ذريعہ کے اسکول پبلک اس اگر ہے کرتا نہيں مطالبہ
 ۔ہے جاسکتا کيا فراہم

 
 
 حقوق اور کارروائياں کی ضبط و نظم

 
 لئے کے عرصے کم سے دن 10 ميں سال کے اسکول بهی کسی کو بچوں معذور •

 فراہمی کی خدمات ميں عرصے اس اور ہے، جاسکتا کيا معطل سے اسکول
 ہے۔ ںينہ ضروری

 
 يا معطل لئے کے عرصے ادہيز سے دن دس سے اسکول کو بچے کے آپ اگر •

 اسکول ،ےہ جارہا يںنہ اسکول بچہ کا آپ کہ کے اس باوجود تو ہے تاجا کيا خارج
 فراہم (FAPE) تعليم عوامی مناسب اور مفت کو بچے کے آپ لئے کے ضلع کے

 گا۔ ہوجائے تبديل مقام يا وقوع محل کا فراہمی کی خدمت ہے۔ ضرورت کی کرنے
 

 يا ہے کرتا فروخت ےاس وہ يا ہے اسلحہ يا منشيات غيرقانونی پاس کے بچہ اگر •
 بغير کے منظوری کی والدين اسکول ،تو ےہ تابن باعث کا چوٹ جسمانی سنگين

 ہے۔ کرسکتا تبديلی ميں تعين لئے کے تک دنوں 45
 

 کے معطلی کی دنوں ادہيز سے اس يا 10 کی علم طالب ميں سال کے اسکول ايک •
 :ہے ضروری ہونا واقع ذيل مندرجہ بعد

 کہ چاہيے ہونا فيصلہ کا بات اس ميں تعين کے ظہور  ہوگا۔ تعين کا ظہور 
کيا  عمل پر IEP آيا يا/ اور تها آيا پيش سے وجہ کی معذوری رويہ يہ آيا

 تها۔ گيا 
يا / اور تها آياپيش  سے وجہ کی معذوری يہ رويہ کہ کرے متعين يہ ٹيم اگر 

IEP ہونا  سواپ ميں ماحول اصل وک علم طالب توتها  گيا کيا يںنہ عمل پر
 سنگين يا اسلحہ منشيات، غيرقانونی کے جب صورت اس عالوہ چاہيے
  ہو۔معاملہ  کا چوٹ جسمانی
 تشخيص ہ جاتیروي عملی ميں صورت کی ہونے ظہور کے رويے 

(Functional Behavior Assessment (FBA)) 
  منصوبے کے مداخلت رويہ جاتی اور
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(Behavior Intervention Plan (BIP)) پهر اس  يا دہی کيانجام
   ہے۔ ضروری ثانی نظرپر 

 نہيں سے وجہ کی معذوری رويے کہ ےتی ہکر تعين کا بات اس ٹيم اگر 
 اسکول خالف کے علم طالب تو تها، گيا کيا عمل پر IEP کہ يہ اور ےته
   ہے۔ جاسکتی کی کارروائی کی ضبط و نظم مطابق کے پاليسی کی

 کی خدمات ٹيم کی IEP گا۔ رہےہوتا  حاصل FAPE  کوعلم طالب 
 مسائل مزيد کے رويے  گی۔ کرے تعين کا کار طريقہ کے فراہمی

 کی نظرثانیاس پر  يا تيار FBA/BIP لئے کے تهام روک کی
 ہے۔ جاسکتی

 شکايت واجب آپ تو ہوں، نہ متفق سے فيصلہ کے تعين کے ظہور آپ اگر 
 نوںد کے اسکول 20 ں۔يہ کرسکتے اپيل کرکے درخواست کی سماعت کی
 سماعت بچہ کا آپ  ہے۔ ضروریہونا  سماعت جلد از جلد اندر اندر کے
 ہی ميں ماحول کردہ متعين تحت کے کارروائی کی ضبط و نظم تک ہونے
 ۔گا رہے

 
ا بچہ پريشانی ميں ک آپ سے وجہ کی رويے جس اگر ،ت کےتحتحاال خصوصی •

 بچے کے آپ يا کارروائی کی ضبط و نظم وہ ،یآئ ميں عمل معطلی مبتال ہوا اور
 رکهتی يںنہ تعلق سے رويے سابقہ کے بچے کے آپ ميں نتيجے کے معذوری کی
 ايسی کہ ہے کرسکتا فيصلہ يہ کر لے جائزہ کا واقعات نظام کا اسکول تو ،ےہ

 مجموعی لئے کے سال کے اسکول اسے س وجہ کی جس معطلی نئی بهی کوئی
 لہذا اور ہے، ںينہ تبديلی ںمي تعين آئے، ميں عمل معطلی کی دنوں دس پر طور

 ہے۔ ںينہ ضروری رکهنا جاری خدمات
 

 منتقل ميں ماحول دوسرے کسی سے وجہ کی ضبط و نظم کو بچے کے آپ اگر •
ميں شرکت کرتے  نصاب عمومی لئے کے بچی/بچے کے آپ توے تا ہجا کرديا

  ہے۔ ضرورت کی کرنے پورا کو  اور مقاصداہداف کے IEP اپنے اوررہنا اور 
 

وہ بچہ معذور  قبل سے رويہ پيش آنےيہ علم ہو کہ وہ  کو نظام کے اسکول بج •
 IEP جو گے ہوں تحفظات کے ضبط و نظم وہی پاس کے بچے تو ،ہوسکتا ہے

 علم ميں صورتوں ذيل مندرجہ کو نظام کے اسکول ہيں۔ کے بچے والے رکهنے
   :ہے ہوتا

  يا ہو؛ کيا آگاہ کو اسکول پر طور تحريری نے والدين 
  يا ہو؛ کی درخواست کی تخمينے کے تعليم خصوصی نے والدين 



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 6 of 26 
 

 

 کے بچے سے عملے دوسرے کے نظام کے اسکول يا استاد کے بچے 
   ہو۔ کيا اظہار کا فکر متعلق کے رويے

 
 کوی جانے والی تشخيصات ک درخواست کے کارروائی کی ضبط و نظم پر بچے •

 چاہئيے۔ کرلينا مکمل جلد از جلد
 

  مناسب اور مفت کو بچوں معذور تمام والے ہونے خارج سے لاسکو يا معطل •
 تاکہ ہو، نہ کيوں ہی پر مقام مختلف کسی وہ خواہ ،یگ جائے کی فراہم عوامی تعليم

 اور مقاصد کی تکميل کے ضمن ميں پيشرفت جاری اہداف کے IEP اپنے بچہ
  کرسکے۔ رفت پيش ميں نصاب اور رکه سکے

 
 
 رازداری کی معلومات

 
 ہے۔ حاصل حق کا رکهنے نجی کو ريکارڈ تعليمی کے بچے اپنے کو آپ •

 
 خدمات کی اسکول يا مالزمين کے اسکول والے کرنے کام ساته کے بچے کے آپ •

 مالزمين کے اسکول  ں۔يہ سکتے ديکه ريکارڈ کے بچے کے آپ ٹهيکيداران کے
 تعليمیديگر  کے جب صورت اس عالوہ ہے۔ ںينہ ضرورت کی اجازت کی آپ کو

 آپ  آپ کی اجازت کے بغيرشخص دوسرا بهی کوئی ہو، اجازت تحت کے قوانين
  ہے۔ سکتا ديکه ںينہ ريکارڈ کے بچے کے

 
 يا/اور نےپڑه کر سنائے جا ميں زبان  مادریاپنی کو ريکارڈ کے بچے اپنے آپ •

 ں۔يہ رکهتے حق کااپنے سامنے بيان کيے جانے 
 

 نظرثانی اندر اندر کے دنوں 45 کے درخواست کی آپ ريکارڈ کے بچے کے آپ •
 ۔کرائے جانے چاہئيں دستياب لئے کے

 
 کے بچے جو ہے ضرورت کی رکهنے برقرار ريکارڈ کا افراد تمام ان کو اسکول •

 ں۔يہ کرتے رسائی تک ريکارڈ
 

 کا کرنے ا مطالبہک ہٹانے اسے ياکرنے  تبديلميں مذکور کوئی چيز  ريکارڈ کو آپ •
 حق کا کرنے انکار سے کرنے تبديل ريکارڈ کو نظام کے اسکول ہے۔ حاصل حق
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 ںيانہ تو پر  راضی نہيں ہے کرنے تبديل ريکارڈ نظام کا اسکول اگر  ہے۔ حاصل
کی تبديلی  کہ آيا ہے ضرورت کی کرنے فراہم سماعتيہ فيصلہ کرنے کے لئے 

  ۔جائے گی
 

 حق کا کرنے طلب نقل مکمل کی ريکارڈ کے اسکول کے بچے اپنے کو آپ •
 کا اسکول ہے۔ کرسکتا طلب فيس لئے کے نقول ان نظام کا اسکول ہے۔ لحاص
 ہے۔ کرسکتا ںينہ طلب فيس لئے کے کرنے فراہم اور کرنے تالش ريکارڈ نظام

 فراہم مفت ريکارڈز کو نظام کے اسکول تو ںيتے ہکرسک يںنہ ادا فيس آپر گا
 گے۔ ہوں کرنے

 
 سے اجازت کی آپ سے شخص والے کرنے کام سے طرف اپنی پاس کے آپ •

  ہے۔ حاصل حق کا لينے جائزہ کا ان اور کروانے معائنہ کا ريکارڈز
 
 

 شخيصاتت
 

بچی کو پوری اور / کہ آپ کے بچے درخواست کرنے کا حق حاصل ہےيہ کو آپ •
ہے اور اسے  معذورمکمل تشخيص موصول ہو تاکہ يہ تعين کيا جائے کہ آيا وہ 

 ۔ہے ضرورت یک خدمات متعلقہ يا/اور تعليم خصوصی
 

 کےتشخيص انجام پانے  ابتدائی کے لئے تعينيہ حق حاصل ہے کہ،  کو آپ •
 ممکنہ ميں اس ۔تشخيص موصول ہو مکملکو پوری اور  بچے اپنے دوران،
 جس( ہوگا شامل تشخيص کروانا کی بچے  اپنےميں جات شعبہ تمام کے معذوری

 کی سہن رہنکے  روزمرہ اور صالحيتيں سماجی مواصلت، تعليم، ،رويہ ميں
 ۔) ہےںينہ محدود تک ہیان يہ ليکن ں،يہ شامل صالحيتيں

 
 حاصل حق کاتشخيص کروانے  مشتمل پرمتعدد وسائل  کے معلومات پاس کے آپ •

 ميں زبان اس کو امتحانوں ان ہے۔ شامل جانچ ادہيز سے ايک ميں جس ہے،
 )زبان یمادر( ہے کرتا استعمال پر طور عام بچہ جو ہے ضرورت کی کروانے
 ہو۔ نہ ممکن کرنا ايسا کے جب صورت اس عالوہ

 
 جانے لئے امتحان مناسبکے ذريعہ  ممتحنوںلئے مستند  کے بچوں اپنے کو آپ •

 ہے۔ حاصل حق کا
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 کيلنڈر 60سے  تاريخ کی کرنے دستخطآپ کے  لئے کے اجازت کیتشخيص   •

  ہے۔ ضروری کرنا مکملابتدائی تشخيص  اندر اندر کے دنوں
 

 کم سے دن 30 ميںکا سال  اسکول  اور بعد کے دينے اجازت کی تشخيص ائیابتد  •
 کے کرنے مکملتشخيص  پاس کے اسکول باوجود، کے ہونے باقیاسکولی دن 

   ں۔يہ ہوتے دن 60 لئے
 پر ہونے فارغ کے اساتذہ پر اختتام کے سال اسکول کے شمار کا دنوں60   

 شروع دوبارہ ساته کے واپسی کی ان پر سال نئےاسکول کے  اور ختم
  ہے؛ ہوتا 
 کام کے اساتذہ لئے کے لگانے حساب کا دنوں 60 ميں، الفاظ دوسرے يا، 

 پر کامجب اساتذہ  پهر  اور ہے، جاتاشمار کيا  کو دنوںکے  تک کرنے ختم
   ۔وں تک کی يہ گنتی جاری ہوجاتی ہےدن 60 آتے ہيں تو واپس

 
 تو ہو، بند لئے کےدن  ادہيز سے 5 لئے کےيا ديگر وقفوں  چهٹيوں اسکول جب •

 تشخيص ابتدائی کو دنوں اختتامی کے ہفتے والےيا بعد  پہلے کے ان اور دنوں ان
  ہے۔ جاتا کيا ںينہ شمار ميں دن 60 مجاز لئے کے

 
 حق کا کروانےتشخيص  دوبارہپر اپنے بچے کی  سالتين  ہر کم از کم کو آپ •

 ميں عرصے کم سے سال تين اداست يا والدين پر پڑنے ضرورت  ہے۔ حاصل
 دفعہ ايک ميں سالتشخيص  دوبارہ ں۔يہ کرسکتے درخواست کیتشخيص  دوبارہ
 کا اسکول اور والدينکے جب  صورت اس عالوہ ،ی جائےگیک ںينہ ادہيز سے
  ہوں۔ متفق پر ضرورت کی اس نظام

 
 کی بچے اپنے  پہلی تشخيص اور دوبارہ تشخيص کے حصے کے طور پرکو آپ •

 بارے ميں کےاور انہيں جن پروگراموں اور خدمات کی ضرورت ہوگی ان  تاہلي
 ہے۔ حاصل حق کا ہونے شامل ميں فيصلے ہونے والے
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  ماحول ممانعتی ترين کم
(Least Restrictive Environment (LRE)) 

 
 کو بچے اپنے آپ کہ ہے حاصل حق يہ کو آپ تک، حد مناسب ادہيز سے ادہيز •

 کے بچوںغير معذور  دوسرے کو بچے اپنے اور ں،يکروائ داخل ميں روم کالس
 ں۔يکروائ شرکت ميں سرگرميوں اور وںپروگرامسبهی  کے اسکول ساته

 
 سہوليات کو عملے کے نظام کے اسکول تک، حد مناسب ادہيز سے ادہيز •

 اسکول بچہ کا آپ تاکہ ہے ضرورت کی کرنے )تبديلياں(تراميم  اور )ںيمعاونت(
 سکے۔شرکت کر ميں سرگرميوں اور اموںپروگرسبهی  کے

 
 ہونے باہر کے روم کالس تک حد اسی بچہ کا آپ کہ ہے حاصل حق يہ کو آپ •

 کهيل مشاورت، ،وقفہ کهانا، کا دوپہر کہ جيسے( سرگرميوں ینصابغير  اور والی
  ۔ا ہےليتحصہ  ہبچ غير معذور تک حد جس لے، حصہ ميں )کلبز اور

 
 کے کرنے پوری ضروريات کی بچے کے آپ ميں حولما ممانعتی ترين کم کو آپ •

 حق کا کروانے غور سے ٹيم IEP پر خدمات تعليمی خصوصی مختلفمتعدد  لئے
 ہے۔ حاصل

 
اپنے بچے کے لئے تکمالتی امدادی آالت   کو پآ تک، حد مناسب ادہيز سے ادہيز •

 کو بچے کے آپ تاکہ ہے حاصل حق کا فراہمی کی) اضافی تعاون( خدمات اور
زيادہ سے  پہلے سے کرنے غور متعلق کے ہٹانے سے روم کالس تعليمی مومیع

 ۔برقرار رہے ميں کالسوں عمومی بچہ کا آپ تک حدزيادہ مناسب 
 

 ہے، حاصل حق کا دلوانے داخلہ ميں اسکول کے مضافات کو بچے اپنے کو آپ •
  کرے۔ فيصلہ مختلفبصورت ديگر  ٹيم IEP کے جب صورت اس ہوعال

 
 
 تشخيص تعليمی انہآزاد

 
 اٹهاسکتے اخراجاتکے  انہ تشخيصآزاد لئے کے النے زيرغور کے ٹيم IEP آپ •

 ں۔يہ کرسکتے فراہم اور
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 سے نظام کے اسکول ے لئے تشخيص فراہم کرنے کے واسطے،ک بچے اپنے آپ •
تشخيص کاروں  نجی الگت والے کم يا مفت والے اترنے پورا پر اہليتوں رياستی

 ہيں۔ کرسکتےطلب  فہرست کی
 

 کو نظام کے اسکول تو يںہ يںنہ متفق سے ی تشخيصک نظام کے اسکول آپ اگر •
 ميں کرنے حاصل رائے دوسری کو آپ پر کرنے درخواست کی انہ تشخيصآزاد
 درخواست انہ تشخيص کے لئے آپ کےآزاد  ہے۔ ضرورت کی کرنے فراہم مدد

 يا گے ہوں اٹهانے اخراجات کے ی تشخيصدوسر کو نظام کے اسکول پر کرنے
 کے کرنے ثابت مناسب ذريعہ ہونے والی تشخيص کو  کے نظام کے اسکول اسے
 ميں سماعت اس  ۔چاہيے کرنی درخواست کی سماعت کی شکايت واجب لئے

 نظام کا اسکول اگر  گا۔ جائے کيا فيصلہ کا ہونے درست کےی تشخيص ک اسکول
 کرنی پيروی کی قواعد ینہا کو جانچ تو ہے، اٹهاتا اخراجات کے جانچ نجی کی آپ

 ہے۔ کرتا استعمال لئے کے جانچ اپنی نظام کا اسکول جو ہوگی
 

وجوہات بيان کرنے کا  کی ہونے غيرمتفق سےتشخيص  سے آپ نظام کا اسکول •
 مطالبہ نہيں کرسکتا ہے۔

 
 
 والدين مقام قائم

 
 مقام مقائ کو بچے وہ تو لگاسکے، نہ کهوج کا والدين کے بچے نظام کا اسکول اگر •

 صورت کی ہونے توليت حاصل کی بچے وک رياست  گا۔ کرے فراہم والدين )بدل(
  گا۔ کرے فراہم والدين مقام قائم کو بچے نظام کا اسکول ميں

 
 کے بچے حاصل ہوگی اس طرح وہ خصوصی تربيت کو والدين )بدل(قائم مقام  •

 يں گے جائسمجه حقوق
 

 ،کسی تشخيص لئے کے تعليم خصوصی  اوربچے کے حقوق والدين) بدل( مقام قائم •
  گا۔ کرے باتبچے سے  متعلق کے مفاداتميں ان کے  فيصلوں تعليمی يا اجالس

 
 قائم گے۔ کريں کام پر طور کے والدين کرکے فراہم منظوری والدين) بدل( مقام قائم •

 طور کے والدين کےکر شرکت ميں وںاجالس دوسرے اور IEP والدين) بدل( مقام
  گے۔ کريں کام پر
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ميں والدين کی  کرنے ےفيصل متعلق کے تعليم کی بچے وک والدين) بدل( مقام قائم •
 طرح ہی حقوق اور ذمہ دارياں ہوتی ہيں۔

 
 

 شرکت کی والدين/اطالع
 

 کی کرنے سے مطلع حقوق کے آپ والدين ثيتيبح کو آپ کو نظام کے اسکول •
 فراہم حقوق يہ عہدف ايک کم از کم ميں سال ہراسکول کے  ںيانہ  ہے۔ ضرورت
ہر  پر، کرنے درخواست کیہر بار تشخيص  کے آپ  ہے۔ ضرورت کی کرنے

ہر اسکول  ،پرنے واتحريری شکايت درج کربار آپ کے  پہلی ميں سال اسکول کے
 پر کرنے درخواست کی سماعت کی شکايت واجبکے سال ميں  پہلی بار  آپ کے 

 آپ انہيں بهی وقت کے تبديلی ںمي تعين سے وجہ کی کارروائی کی ضبط و نظم يا
 ہوگا۔ کرنا فراہم يہ کو

 
 اس پہلے سےپيش آنے  کارروائی بند منصوبہ کیکے نظام  اسکول کو آپ •

 آپ  ہے۔ حاصل حق کا کرنے موصول اطالع تحريری اک وضاحت کی کارروائی
 کیکيے جانے کی وجہ  تجويز کارروائی يہ سے طرف کی نظام کے اسکول کو

   ہے۔ حاصل حق بهی کا وضاحت
 

 اختيارات ہيں اپنے زير غور النے والےان سے طرف کی نظام کے اسکول کو آپ •
 حق کا وضاحت کی وجوہات کی کرنے مستردوہ ديگر اختيارات  اور جانچوں اور

 ہے۔ حاصل
 

 نقول کی دستاويزات تمام والے رکهنے تعلق سے تعليم کی بچے اپنے کو آپ •
  ہے۔ حاصل حقکيے جانے کا  وضاحت کی ان  آپ کے سامنےاور حاصل کرنے

ميں بتائی يا اشاروں کی زبان  ںيہ ہوسکتی ميں بريل زبان، مادری کی آپ نقول
   گا۔ کرے فراہم ترجمان يا مترجم نظام کا اسکول پر پڑنے ضرورت  ۔جاسکتی ہيں

 
 انتخاب بهی کاحاصل ای ميل کے ذريعے  دستاويزات اور اطالعات تمام آپ •

 ں۔يہ کرسکتے
 

 بهی کسی کیہ سازی فيصل سے حوالے کے تعليم خصوصی کی بچے اپنے کو آپ •
 ۔ںچاہئي جانے کئے فراہم مواقع کے شرکت ميں ميٹنگ
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 کے اس اور تعين ،تشخيص دوبارہ ،تشخيص معذوری، کی بچی/بچے اپنے کو آپ •

IEP مدعو ميں ميٹنگ بهی کسیمنعقدہ  لئے کے گفتگو پر مشموالت کے اس اور 
 ہے۔ یضرور کرنا

 
 وقت سہولت بخش لئے کے ممبران دوسرے کے ٹيم IEP اور اپنے پاس کے آپ •

 ہے۔ حق کا کروانے منعقد اجالس کے IEP پر مقام اور
 

 مستثنی کو ممبر کسی کے ٹيم IEP کی بچے اپنے سے اجالس کے IEP کو آپ •
 بغير کے اجازت کی آپ ضلع کا اسکول  ہے۔ حاصل حق کا کروانے نہ يا کروانے
 ہے۔ کرسکتا نہيں مستثنی کو ممبر مطلوب کسی

 
 

 منتقلی کی حقوق
 

 حقوق تعليمی تمام تحت کے IDEA، پرہوجانے  سال 18 آپ کے بچے کی عمر •
 اسے عدالتکے جب  صورت اس عالوہ گے، ںيہوجائ منتقل پر  يا طالبہعلم طالب
 ۔ہونے کا فيصلہ کردے قاصر سے کرنے فيصلے يا نااہل

 
 ہے، ہوتی منتقلکو  علم طالبسازی  فيصلہ کی IEP يا وقحق کہ کے اس باوجود •

 گی۔ ںيرہ ہوتی موصولاطالعات  تمام ضروری تحت کے قانونکو  والدين، آپ
 

 موصول اطالع کے بارے ميں منتقلی کی حقوق کو بچے کے آپ اور آپ •
 ۔نی چاہيےہو
 

 جاری شرکت ميں کسی بهی اجالس متعلق کے تعليم کی بچے اپنے آپ •
 ں۔يہ سکتےرکه 
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 حل کا اختالف
 
 IDEA  تين وں کی مدد کرنے کےنظام کے اسکول اور والدينکرنے ميں  اختالفات حل 

 ںيسماعت کی شکايت واجب اور شکايت رسمی ثالثی، يہ  ہے۔ کرتا فراہم ےطريقمختلف 
 ۔ےہ یگئ کی ی گفتگوتفصيل مزيدپر  انذيل ميں   ں۔يہ

 
 ثالثی

 
 صورت کی ہونے نہ متفق سے تعليم خصوصی لئے کے بچے اپنے کو آپ •

  شعبہ یتعليمکا  جارجيا  ہے۔ حاصل حق کا کرنے درخواست کی یثالث ميں
(Georgia Department of Education (GaDOE)) کی ثالثی 

 غيرجانب ثالث يہ  گا۔ کرے منتخب  اتفاقی طور پرثالث ايک اپنا لئے کے رہنمائی
   ہوگی۔حاصل  تربيت اور اہليت کیکے امور  ثالثیاس ثالث کو   ہوگا۔ دار

 
 کو ہی دونوں نظام کے اسکول اور والدين پہلے سے کرنے کا وقت طے ثالثی  •

   ہے۔ ضرورت کی ہونے آمادہ کو آزمانے پر ثالثی
 

 فريق کوئی اگر  ۔دونوں کے لئے مفت ہے نظام کا اسکول اور والدين عمل اک ثالثی •
 کے مشير کو فريق اس تو ےتا ہچاہ النا کو مشير دوسرے يا وکيل کسی ميں ثالثی

   گے۔ ہوں کرنے ادا اخراجات
 

 ہونے دوران کے ثالثی  ۔تی ہےہو نجیہونے والی ساری گفتگو  دوران کے ثالثی •
استعمال  ثبوت بطور ميں سماعتکسی بهی  کی شکايت واجب آئندہ کو ی گفتگووال
 ہے۔ جاسکتا کيا ںينہ

 
 لئے کے کرنے ملتوی يا مسترد حق  آپ کااک سماعت کی شکايت واجب کو ثالثی •

 ہے۔ جاسکتا کيا استعمال ںينہ
 

شکل ميں واجب  تحريری کو فريقين تو کرليں معاہدہ دوران کے ثالثی فريقين اگر •
آپ کے   ہوگا۔ نفاذ قابل ميں عدالت معاہدہ يہ  ہوگا۔ کرنا دستخط پر معاہدےالعمل 
 نافذ کو معاہدے اس GaDOE ميں صورت کی کرنے درج شکايت رسمی
 ہے۔ کرسکتا
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 شکايات
 

 خالف کی IDEA نےم انظ کے اسکول کہکو يہ يقين ہو  شہری کسی يا والدين اگر •
    ہے۔ کرسکتا درج شکايت رسمی پاس کے GaDOE وہ ،ے توہ کی ورزی

 
 کے  ميں والدين کی مددکرنے درج شکايات رسمی GaDOE اور نظام کا اسکول •

   ں۔يہ کرتے فراہم فارم لئے
 

نے جس طريقے  نظام کے اسکول اور ہے ضروری کرنا دستخط پر شکايت رسمی •
يقين کی تائيد کرنے  اس اورکی ہے  ورزی خالف کی تقاضوں کی IDEAسے 

کی بنياد اس خالف  شکايت  ہے۔ ضروری ہونا موجود وضاحت کی حقائقوالے 
 عرصے کم سے سال ايکقبل  سے اندراج کے شکايتورزی پر ہونی چاہيے جو 

 کو شکايات رسمی ذريعے کے ثالثی نظام کا اسکوال اور والدين  ۔ميں پيش آئی ہو
  ں۔يہ کرسکتےپر اتفاق  کوشش کی کرنے حل

 
• GaDOE  گا۔ کردے شروعايک تفتيش  پر کرنے درج شکايتآپ کے   

 کو شخص والے کرنے درج شکايت اور GaDOE کو نظام کے اسکول 
 ہے۔ ضرورت کی کرنے فراہم جوابشکل ميں شکايت کا  تحريری

 کے حل کے تشويش شخص واال کرنے درج شکايت جب صورت اس عالوہ 
 فيصلہميں  دنوں GaDOE ،60 ہو رضامند پر فراہمی کی وقت مزيد لئے

  گا۔ سنادے
 GaDOE ہے۔ جاسکتی کی ںينہ اپيل پر اس اور ہے حتمی فيصلہ کا 

 
 سماعت کی شکايت واجب

 
 حاصل حکم لئے کے کرنے حل اختالفات درميان کے نظام کے اسکول اور والدين •

 یروائک درج شکايت واجب لئے کے درخواست کی سماعتواسطے کے کرنے
 کی شکايت واجب بهی کوئی سے ميں نظام کے اسکول يا والدين  ہے۔ جاتی

 تعليمی ،تشخيص شناخت، کی بچے سماعت يہ  ہے۔ کرسکتا درخواست کی سماعت
 بهی کسی والے رکهنے تعلق سے (FAPE) تعليم عوامی مناسب مفت يا تعين

 کی ثالثی قبل سے پہنچنے تک سماعت آپ ہے۔ ہوسکتی بارے ميں کے مسئلے
 ں۔يہ کرسکتے درخواست بهی
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 واجب وک ايجنسی يا والدين يا پر،  کرنےدرخواست کو والدين کو نظام کے اسکول •
 فہرست کیمات خد قانونیوالی  الگت کم يا مفت پر کرنے شروع عمل کا شکايت
 ہے۔ ضروری کرنا فراہم

 
 يا ورزی خالف کی IDEA ميں درخواست کی سماعت کی شکايت واجب •

 يہ  ہے۔ ضرورت کی کرنے درج کو مسئلے کسی ساته کے تعليم خصوصی
کی ) يا بتائے جانے (ہونے معلوم کو والدين متعلق کے مسئلے درج ميں شکايت

 کا ميعاد کی سال دو  ۔ش آئے ہوںپي ميں عرصہ کم سے سال (2) دوتاريخ سے 
  :ہے ہوتا ںينہ اطالق ميں صورتوں ذيل مندرجہ
 حل کو مسئلے درج ميں شکايت نے اس کہ ہو ديا بيان يہ نظام کے اسکول 

 ہو۔ کيا نہ ايسا نے نظام کے اسکول ليکن ،ےہ کرديا
 فراہم معلومات بهی کوئی ايسیمسئلے کے بارے ميں  نے نظام کے اسکول 
 ۔ہے حق کا والدينحاصل کرنا  جسے ہو کی يںنہ

 
 عمل
 کی سماعت کی شکايت واجب پاس کے GaDOE اور نظام کے اسکول •

 واجب  ں۔يہ موجود فارم لئے کےکی مدد  والدينميں  نےواکردرج  ںيدرخواست
 کے اسکول يا والدين لئے کے نےواکردرج  درخواست کی سماعت کی شکايت
 کرنا فراہم اطالع کی درخواست کو GaDOE اور نظام کے اسکول کو نظام

 ذيل مندرجہ لئے کے درخواست کی سماعت کی شکايت واجب  ہے۔ ضروری
 :ہے ضروری معلومات
 پتہ؛ کا گهر اور نام کا بچے 
 نام؛ کاميں زير تعليم ہے اس  اسکول جس بچے 
 بچے اور معلومات کی رابطے سے بچے ميں، صورت کی بچے گهر بے 
  ؛نام کا اسکول ےک
 اور وضاحت؛ کی ورزی خالف يا ےمسئل 
 ۔لح ممکنہ کا ورزی خالف يا مسئلے 

 
 درخواست کی سماعت کی شکايت واجب اپنے کو GaDOE اور نظام کے اسکول •

 ۔کے ساته آپ سے رابطہ کيا جائے گا ہدايات مزيد بعد، کے بهيجنے
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 درخواست کی شکايت واجب کی والدين کہلگے  يہکو  نظام ےک اسکول اگر •
IDEA کو افسر کے سماعت کو نظام تو  تقاضوں پر پورا نہيں اترتی ہےےک 
   ۔ی چاہيےدين اطالع

   چاہئے۔ کرلينا پر طور تحريری اندر اندر کے دنوں 15  کاميہ 
 )5( پانچکے پاس يہ تعين کرنے کے لغے  افسر کے سماعتاس کے بعد  

تی اتر پورا پر ے تقاضوںک IDEA کا وقت ہوتا ہے کہ آيادرخواست دنوں
طور پر اس فيصلے کی  تحريری کو وںفريق تمام افسر کا سماعت  ۔ہے

   گا۔دے اطالع
 کی شکايت واجب کہ ےتا ہکر فيصلے يہ افسر کا سماعت اگر 

 کے اسکول تو ے تقاضوں پر پورا اترتی ہےک IDEA درخواست
   ہوگا۔ دينا جواب کا درخواست کی شکايت واجب کو نظام

 تو کرے تعين کا ہونے نہ جائز کے شکايت افسر کا سماعت اگر 
 کی شکايت واجب يا ہيں کرسکتے ترميم  ميںدرخواست والدين
 ں۔يہ سکتےدے  درخواستنئی  کی سماعت

 
 پر، موصول ہونے درخواست کی سماعت کی شکايت واجب وک نظام کے اسکول •

 مسئلے  مذکورميں شکايت واجبيہ فيصلہ کرنا چاہيے کہ آيا اس نے  پہلے اسے
درج باتيں شامل  ميں اطالع یتحرير پيشگی  ۔کی فراہم اطالع تحريری شگیپي کی
  :ہے ضروری ہونا

 تجويز کی کارروائی ميں مذکور شکايت واجب سے طرف کی ايجنسی 
  وضاحت؛کی وجہ کی  کی کرنے انکاراس سے  يا اختيار

 اور تها، کيا غور نے ٹيم کی IEP پر جن وضاحت کی اختياراتان  دوسرے 
  وجوہات؛ کی کرنے رد يارات کو اختان

کرنے کے لئے جو  فيصلہ نے نظام کے اسکول عمل، ہر کے تشخيص 
  اور ؛تشخيص، ريکارڈ يا رپورٹ استعمال کی تهی اس کی وضاحت

 وضاحت۔ کی عوامل متعلقہ ميں فيصلے کے اسکول 
 

 اطالع تحريری پيشگی مطابق کے طريقے باال مندرجہ نے نظام کے اسکول اگر •
 درخواست کی سماعت کی شکايت واجب کو نظام کے اسکول تو ےہ ید يںنہ

  ہوگا۔ کرنا فراہم جواب کو والدين اندر اندر کے دنوں 10 سے ہونے موصول
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 اجالس کاقرارداد 
 کے نظام کے اسکول کو آپ پر کرنے درخواست کی سماعت کی شکايت واجب •

 تاکہ گا، جائے کيا فراہم موقع کا شرکت ميں اجالس کے قرارداد ساته کے نمائندگان
 اس  ۔ےئجا کی کوشش کی کرنے حل کو ےمسئلمذکور کسی  ميں شکايت واجب
 جس گے، سکيں بچ سے سماعت کی شکايت واجب نظام اور والدين سے اجالس

   گا۔ پہنچے فائدہ فوری کو بچے سے وجہ کی
 

کے  صورت اس عالوہ ہے ضروری کرنا شرکت ميں اجالس کے کو قرارداد آپ •
ی طور پر تحرير لئے کے کرنے نہ منعقد اجالس نظام کا اسکول اور والدين جب

   ۔متفق ہوجائيں
 

 اندر اندر کے دنوں 15کرنے سے  درخواست کی ميٹنگ کی شکايت واجبآپ کو  •
   ہے۔ ضروری کرنا انعقاد کااجالس  ےکقرارداد 

 
• IEP ہے۔ وریضر کرنا شرکت ميں اجالس ےقرارداد ک کو ممبران متعلقہ کے ٹيم 

 ميں بہتری جس ہو علم کا مسئلے يا حال صورت اس جنہيں ںيہ وہ ممبران متعلقہ
 ۔قرارداد کے اجالس ميں ہو رہی ہے کوشش کی نےال
 

 ہے ضرورت کی بٹهانے کو شخص ايسے کسی ميں اجالس کو نظام کے اسکول •
   ہو۔ اختيار کا کرنے فيصلے وک جس

 
 کہ تک جب ہے سکتا رکه ںينہ کيلو ميں ميٹنگ تک وقت اس نظام کا اسکول •

   ۔رکهيں نہ وکيل ميں اجالس بهی والدين
 

 ںيانہ تو کرليں معاہدہکوئی  ميں قرارداد کے اجالس نظام کا اسکول اور والدين اگر •
 قابل ميں عدالت معاہدہ يہ  ہے۔ ضرورت کی کرنے دستخط پر معاہدےواجب العمل 

 کا اسکول اور والدين اندر اندر کے ند تين سے کرنے دستخط پر معاہدے  ہے۔ نفاذ
   ں۔يہ کرسکتے منسوخ کو معاہدے  دونوں ہینظام

 
 نےپاہو نہ ہمعاہد درميان کے نظام کے اسکول اور والدين ميں اجالس قرارداد کے •

  اختيار کی کارروائی سماعت کی شکايت واجب فريقين ميں صورت کی
  ں۔يہ سکتےکر
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  (Stay-Put)رہنا وہيں
 اپنے پاس کے آپ بعد، کے کرنے فائل درخواست کی سماعت کی تشکاي واجب •

  ہے۔ حاصل حق کا رکهنے ميںماحول  تعليمی موجودہ کے اس کو  يا بچیبچے
  ہے۔ سکتا رہ ميں ماحول اس بچہ کا آپ تک اختتام کے اپيلوں اور سماعتوں تمام
   ہے۔ جاتا کہا "رہنا وہيں" پر طور عام اسے

 ميںماحول  مختلف کسی کو بچے کے آپ نظام کا اسکول اور آپ اگر 
 کےجاری رہنے  سماعتکی  شکايت واجب آپ ، توکرليں اتفاق پر رکهنے
  ں۔يہ کرسکتے ايسابهی  دوران

 
 رکهنے ميں ماحولمتبادل  عارضی کو بچے سے وجہ کی ضبط و نظم والدينجب  •

   ۔ہے ہوتا ںينہ اطالق کا “رہنے وہيں”رہے ہوں توکر اپيلپر  فيصلے کے
 

 کے داخلے ميں اسکول پبلک درخواست کی سماعت کی شکايت واجب کی آپ اگر •
 پبلک کو بچے اپنے تک اختتام کے سماعت کی شکايت واجب وک آپ تو ےہ متعلق
 ہے۔ حاصل حق کا رکهنے ميں پروگرام کے اسکول

 
 حقوق کے سماعت
 :ہيں حاصل حقوق ذيل مندرجہ کو آپ ميں سماعت کی شکايت واجب •

 ميں سماعت آپکے جب  صورت اس عالوہ ، کرواناسماعت اوضہبالمع 
 ان کو آپ ،ںيالئ ساته اپنےکو  وںگواہ ماہر يا مشير دوسرے وکيل، کسی
 ہوگی؛ کرنی گیيادائ کیوابستہ کسی الگت  ساته کے افراد

 کی بچے کے آپ جو کروانا متعين افسر کا سماعت ايسے لئے کے سماعت 
 ہو؛ نہ ميں مالزمت کی يجنسیا عوامی کسی شامل ميں تعليم

 پيشہ يا ذاتی کوئی ميں سماعت کا جس کروانا متعين افسر کا سماعت ايسا 
  ہو؛ نہ مفاد ورانہ

 کی فہرست کی افراد والے کرنے کام سے حيثيت کی افسران سماعت 
 جانا؛ ياک فراہم بيان کا اہليتوں کی افراد ان اور فراہمی،

 رکهنے تربيت يا معلومات صوصیخ متعلق کے بچوں معذورميں  سماعت 
 جانا؛ لے ساته اپنے کو افرادوکيل يا  والے

 نا؛لے کر آ کو بچے اپنے ميں سماعت 
 ؛عوام کے سامنے کروانا سماعت 
 کرنا،گواہوں  سے باز پرس کرنا، جرح  اور کرنا پيش ثبوت ميں سماعت 

 ؛پروانہ طلب کرنا کا حاضری کی اناور 
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 بچے کے آپ اور آپ جو واناکر منعقد پر مقام اور وقت ايسے کو سماعت 
 ہو؛ مناسب لئے کے

 کرنے ممانعت کی ثبوت ے ايسسے سماعت ميں کسی افسر کے سماعت 
 ید يںنہ قبل دن پانچ کم از کم سے سماعت کو آپ جو کرنا درخواست کی
 ہو۔ گئی

 کرنا؛ حاصل ريکارڈ اليکٹرانک يا تحريریايک حتمی  کا سماعت 
 افسر کے سماعت اندر کے دنوں 45بعد  کے اختتام کے ميعاد قرارداد کی 

 کسی افسر کا سماعتکے جب  صورت اس عالوہ نا،حاصل ہو فيصلہ کا
 ے؛دکر توسيع ميں مقررہ وقت پر درخواست کی فريق

کا ماحصل  حقائق اوراليکٹرانک فيصلہ  يا تحريری سے افسر کے سماعت 
 کرنا۔ حاصل

  
 يںاپيل

 کے سماعتميں  سماعتکی  شکايت واجب لئے کے نظام کے اسکول اور والدين •
 نظام کا اسکول يا والدين اگر  ہے۔ ضروری کرنا عمل پر فيصلے کے افسر

 کے طريقے ذيل مندرجہ فريق کوئی سے ميں دونوں تو ہوں نہ متفق سے فيصلے
 ۔ا ہےکرسکت اپيل پر فيصلے کرکے شروع کارروائی ديوانی مطابق

 
 حتمی کے افسر کے سماعتميں سے کوئی بهی  نظام کا اسکول يا والدين اگر •

 ديوانی ميں عدالت وفاقی يا رياستی فريقوہ  تو تا ہےسمجه غلط کو فيصلے
 تاريخ کی فيصلے کے افسر کے سماعت لئے کے فريق  ۔ا ہےکرسکت کارروائی

 ہے۔ ضرورت کی نےواکر درج کارروائی ديوانی اندر اندر کے دنوں 90 سے
 

 اور کارروائی ديوانی بچہ کا آپ پر نےواکر درج رروائیکا ديوانی کی فريق کسی •
  گا۔ رہے ہی ميں تعين تعليمی موجودہ اپنے تک اختتام کے اپيلوں پر ہونے والی اس

 کو بچے کے آپ نظام کا اسکول اور آپ دوران کےجاری رہنے  کارروائی ديوانی
  ں۔يہ کرسکتے اتفاق پر رکهنے ميں تعين مختلف

 
  لئےکے بچے کے آپ افسر کا سماعت ميں سماعت کی يتشکا واجب کسی اگر •

پر  اس اور کارروائی ديوانی بچہ کا آپ تو ہو متفق پردرکار ہونے  تبديلی کی تعين
 تعليمی کردہ متعينذريعہ  کے افسر  کےسماعت تک اختتام کے اپيلوں ہونے والی

 کی ايتشک واجب افسر کا سماعت اگر کہ ہے  يہمطلب کا اس گا۔ رہے ميںتعين 
 سماعت کو ضلع کے اسکول تو دے حکم کا تبديلی کی تعين دوران کے سماعت
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 کے جب صورت اس عالوہ ہے، ضرورت کی کرنے عمل پر حکم کے افسر کے
 ہوں۔ متفق پرتعين  مختلف کسی آپ

 
 فيس کی ءالوک

 دوسرے کو والدين يا نظام کے اسکول کسی عدالت وفاقی ميں، کارروائی ديوانی •
 صرف عدالت وفاقی  ہے۔ سکتی دے حکم کا کرنے ادا فيس کی کالءو کے فريق
 فيس کی وکالء کی فريق مفتوح ميں رروئیاک ديوانی يا سماعت کی شکايت واجب

   ہے۔ یدلواسکت
 

 فيس کی وکالء کوظاموں ن کے اسکولرہنما خطوط کے تحت صرف مخصوص  •
 اسکول ميں صورتوں ذيل مندرجہ کو وکيل کے ان يا والدين  ں۔يہ جاسکتی دلوائی
 :ہے جاسکتا کيا مجبور پر گیيادائ کی فيس کی وکالء کے نظام کے

 بے جو ہے کرتا دائر کارروائی ديوانی يا شکايتايسی  وکيل کا والدين 
 يا ہوجائے؛ ثابت يا ہو، بنياد بے يا نامناسب، مقصد،

 کيا پيش لئے کے مقصد طغل کسی کو کارروائی ديوانی يا شکايت کی والدين 
 قانونی بالضرورت يا تاخير غيرضروری کرنے، ہراساں جيسے ،تها گيا

   لئے۔ کے کرنے اضافہ ميں اخراجات کے کارروائی
 

 عدالت  ں۔يہ جاسکتی ںينہ دلوائی خدمات اور اخراجات انتظامی اور قانونی تمام •
 کے کرنے پيشکش یتحرير کی تصفيہ سے طرف کی نظام کے اسکول کو والدين
 دلواسکتی ںينہ فيس کی وکالء لئے کے خدماتی جانے والی کسی انجام د بعد

  : اگرہے 
 کے  68اصولوں کے اصول وفاقی کے کارروائی ديوانی پيشکش يہ اگر 

  ہو؛ گئی کی مطابق
 ادہيز سے  دن 10 سے سماعت پيشکش ميں، صورت کی سماعت انتظامی 

 ہو؛ گئی کی قبل عرصہ
  يا ہو؛  گئی کینہ قبول اندر کے دنوں 10 پيشکش يہ 
 پر طور حتمی کو والدين کہ کو معلوم ہوجائے کہ آفسر ياسماعت عدالت 

 موافق کے مقابلے زيادہ  کشپيش کیتصفيہ  امداد والی ہونے موصول
 ۔ےہ يںنہ
 

 کیتصفيہ  پاس کے جن ںيہ جاسکتی دلوائی کو والدين ان فيس کی وکالء تاہم، •
   تها۔موجود  جوازکا ٹهوس  کرنے مسترد پيشکش
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• IEP تک جب گے ہوں ںينہ اہل لئے کے گیيادائباز  تک وقت اس اجالس کے ٹيم 

 لئے کےاجالس  کے ثالثی يا کارروائی قانونی يا کارروائی انتظامی کسی اجالس کہ
 کے گیيادائباز  بهی فيس کی وکالء لئے کے اجالس ےقرارداد ک  ہو۔ گيا باليا نہ

  ں۔ينہ اہل لئے
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 تعريف کی اصطالحات والے ہونے الاستعم ميں دستاويز اس
 

 کی کالس کی بچے توقع، کی جواب کے بچے کار، طريقہ کے دينے تعليم مطلب سہولت
  کے اندازاستعمال کے ان اور مواد تربيتی اور کار، طريقہ کے شرکت ميں سرگرميوں

 مختلف کے رسائی تک نصاب کو بچوں معذورسہوليات   ہے۔ تبديلیآنے والی  ميں
 سہوليات  بنيں۔ نہ رکاوٹ حصوليابی ميں معذورياں کی ان تاکہ ی ہيںکرت راہمف ےطريق

ہی  طرح کیعمر غير معذور بچوں  ہم اپنےاس کے باوجود بهی  کے حامل بچوں سے
  ہے۔ جاتی کی توقع کی اترنے پورا پر نصاب کے سطح کی گريڈ

     
 جو بچے ہے نصوبہم ايک لئے کے بچے معذور )BIP( منصوبہ کا مداخلت رويہ جاتی

 ميں BIP ہے۔ تاہو شاملميں  IEP اوقات بعض BIP ۔کے رويے کو شناخت کرتا ہے
 اور مناسب کو بچے تاکہ ہے ضروری يں اور تعاون استعمال کرنامداخلترويہ جاتی  مثبت
  ۔ملے مدد ميں سيکهنےرويہ  انہدار ذمہ

 
  ے پر ہونے والیصلفي کے شکايت واجب ميں عدالت کسی مراد سے کارروائی ديوانی
 ہے۔ اپيل

 
سے پوری  معلومات تمام متعلق کے سرگرمی اس کو والدين کہ ہے مطلب کا منظوری

 حاصل منظوری  ہے۔ ضرورت کی منظوری لئے کے جس ہےطرح باخبر کردياگيا 
 ہے۔ ضرورینا ہو ميں زبان مادری کی والدين معلومات والی جانے دی لئے کے کرنے

منظوری دينے   ہے۔ جاسکتا کيا منسوخ وقت بهی کسی اسے اور ہے رضاکارانہمنظوری 
 ہے ضرورت کیطور پر رضامند ہونے  تحريری لئے کے سرگرمی اس کو والدين والے
 يہ ،کرديتے ہيں تو منسوخاگر والدين منظوری   ہے۔ ضرورت کیمنظوری  لئے کے جس

 کے دينے نظوریم سے وجہ کی اس يعنی( ہے ہوتی ںينہ نافذ سے وقت گزشتہ منسوخی
 ۔)ںيہ ہوتے ںينہ کالعدم اقدام والے جانے کئے پہلے سے ہونے منسوخمنظوری  اور بعد
 

 حل اختالفات درميان کے نظامات کے اسکول اور والدين  سماعت کی شکايت واجب
 کيا مقرر افسر کا سماعت  ہے۔ مانند کے ہونے پيش ميں عدالت يہ  ہے۔ عمل کا کرنے
سے  تعلق کے قانون اور حقائق کے طرف کی ان سے ہر فريق افسر کا سماعت  ہے۔ جاتا
  ہے۔ کرتا منعقد سماعت پر پڑنے ضرورت افسر کا سماعت  ہے۔طلب کرتا  آراء کی ان

 ، يا اپيل کرنے کیکی کرنے عمل تو يا کو فريقين پر جس ہے کرتا فيصلہ افسر کا سماعت
 ہے۔ ضرورت
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يہ تعين  ٹيم اہليتی  ہے۔  ہوتیمشتمل پر والدين کے چےب اور افراد ور پيشہ اہل ٹيم اہليتی
 کے خدمات متعلقہ اور تعليم خصوصی ہے اور آيا بچے کو معذورہ بچکرتی ہے کہ آيا 

   ہے۔ یکرت تعين بهی کا ضروريات تعليمی کی بچے ٹيم اہليتی  ہے۔ ضرورت
 

 ورا تعليم خصوصی درکار لئے کے بچے اور معذوری کی بچے مراد سے تشخيص
  ں۔يہ عمل طريقہ والے ہونے استعمال لئے کے تعين کے حد اور نوعيت کی خدمات متعلقہ

 
 کہ ہےيہ  مطلب کا جس ہے کارروائی کی ضبط و نظم کی طلباء کرنا خارجاخراج يا 
 لمبے سے اس ياکی موجودہ ميعاد  اسکول بچہ کہ ہے کيا فيصلہ نے نظام کے اسکول
 کو علم طالب کسی  ہے۔ سکتا ہو ںينہ حاضر ںمي اسکول کے نظام لئے کے عرصے
 کرنا عمل پر کار طريقہ مخصوص لئے کے نظام کے اسکول قبل سے کرنے خارج

 مخصوص کو بچے معذور والے ہونے خارج لئے کے نظام کے اسکول  ہے۔ ضروری
 ہے۔ ضروریجاری رکهنا  فراہمی کی خدمات

 
 :ںيہ خدمات متعلقہ اور تعليم خصوصیوہ  مراد سے )FAPE( تعليم عوامی مناسب مفت

ہوتی  تحت کے نگرانی عوامیجو  ،کے ذريعہ ہوتی ہے عوام گیيادائ کی جن .1
 ؛ںيہ مفت لئے کے والدين جو اورہے

 ؛ںي ہیاترت پورا پر معيارات تعليمی کے جارجيا .2
 شامل تعليم کی اسکول ثانوی يا اسکول، ابتدائی اسکول، پری مناسب ميں جن .3

 اور ؛تی ہےہو
  پروگرام تعليمی منفرد والے اترنے پورا پر ے تقاضوںک IDEAجو  .4

(IEP)۔جاتے ہيں کئے فراہم ذريعے کے 
 
 اور کرنے وضاحت کی رويے مخصوص کے بچے )FBA( تشخيص رويہ جاتی عملی 

 کے بچے FBA  ہے۔ عملکا  کرنے ا فيصلہک )مقصد يا عمل( وجہ کی ہ پيش آنےروي وہ
 مداخلت رويہ جاتی مقصد کا FBA  گا۔ ڈالے نظر پر ماحول اور سباق و سياق کے رويے
   ہے۔ کرنا فيصلہ کا ضرورت کی منصوبے کے

 
  اتمعيار کے کارکردگی کی جارجيا

))GPS( Standards Performance Georgia( پبلک کے جارجيا مراد سے 
 مشترکہ يا CCGPS  ابجسے ہے، بانص واال جانے پڑهايا کو طلباء تمام ميں اسکولوں

  اتمعيار کے کارکردگی کی جارجيا يادیبن
( Common Core Georgia Performance Standards) ہے۔ جاتا کہا بهی 
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 واال کرنے وضاحت کی خدمات متعلقہ اور تعليم کی بچے )IEP( پروگرام تعليمی منفرد
اور اس  لينا جائزہ کا اس اور کرنا، تيار مطابق کے IDEA کو IEP  ہے۔ بيان یتحرير

  ہے۔ ضرورینظرثانی کرنا پر 
 

  کی ٹيم پروگرام تعليمی منفرد
))IEP Team (Program Education Individualized( لئے کے بچے کسی 

IEP ايک کا افراد دار ذمہ لئے کے نظرثانی اور لينے جائزہ کا اس اور کرنے تيار 
  ں۔يہ شامل بهی والدين ميں جس ہے، گروپ

 
 لئے کےپر نگاہ رکهنے  تعليم خصوصی )IDEA( ونقان کا تعليم کی افراد معذور
 پر gov.ed.idea//:http/ آپ  ہے۔ قانون وفاقی اہم سے سب گيا بنايا

IDEA آپ  ں۔يہ کرسکتے حاصل معلومات مزيد متعلق کے 
aspx.exceptional_ci/org.oegad.www//:http اس بابت مزيد  پر 

   ۔کو کس طرح نافذ العمل کرتا ہے IDEA جارجيا کہ کرسکتے ہيںمعلومات حاصل 
 
 کو بچے معذورجو  ہےتقاضہ  ايککے تحت  LRE( IDEA( ماحول ممانعتی ترين کم

فراہم  تعليماسی ماحول ميں  ساته کے بچوںغير معذور  تک حدزيادہ سے زيادہ ممکنہ 
  ۔کيے جانے کا تقاضہ کرتا ہے

 
کے ذريعہ استعمال کيا  ممبران کے ٹيم IEPيہ فيصلہ کرنے کے لئے  تعين کا ظہور

 ۔ےہ نتيجہ کا معذوری کی اسيابچی کا رويہ  بچے کسی آيا کہجانے واال عمل ہے کہ 
 

 کا لثیثا  ہے۔ عملکا  کرنے حل اختالفات درميان کے نظام کے اسکول اور والدين ثالثی
بحال کردہ  اور جارجيا کے تعليمی شعبہ کے ذريعہ غيرجانبدار يافتہ، تربيت ايک انعقاد

کی  نظام کے اسکول اور والدينرائے کرنےکی کوشش ميں اتفاق  ثالث  ۔ثالث کرتا ہے
   ہے۔ کرتا مدد
 

 واالہونے  لئے کےيا گهٹانے  کرنے کم ،کرنے تبديل توقعات تعليمی کا مطلب ترميم
 گريڈ مخصوص کسی اور حصوليابی کی طلباء معذور سے وجہ کیتراميم  ہے۔ بدلردو

 کاتراميم  مخصوص  ہے۔ ہوسکتا اضافہ ںمي خليجکے مابين  توقعات لئے کےکی سطح 
  ہے۔ سکتا بن باعث کا اثرات منفی پر طلباء دوران کے حصول کے تعليم استعمال بےجا

 
 ،ولی قانونی والدين، رضاعی والدين، والے لينے گود والدين، حقيقی مراد سے والدين
 بچے ہو، پذير رہائش ساته کے بچے جو شخص کوئی واال پر کام کرنے جگہ کی والدين
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 والدين قامم قائم کردہ متعين يا شخص دار ذمہ پر طور قانونی لئے کے بہبود و فالح کی
 ں۔يہ ہوسکتے

 
 تعليم خصوصی کو بـچے معذور کسی جوہيں  خدمات معاونتی سے مراد وہ خدمات متعلقہ
 کا خدمات متعلقہ  ہوں۔ ضروری لئے کے مدد ميں کرنے حاصل استفادہ سے خدمات کی

 شامل ميں خدمات متعلقہ  ہے۔ کرتی پر بنياد کی ضروريات کی بچے ٹيم IEP فيصلہ
 کی ترجمانی خدمات،گويائی و لسانی معالجہ اور سمعی  حمل، و نقل :ںيہ ہوسکتے
الئحہ عمل  خدمات، مشاورتی تفريح، ،شغلی معالجہ اور جسمانی خدمات، تینفسيا خدمات،

  خدمات۔ طبی لئے کے مقاصد تجزياتی يا تشخيصی اور خدمات کی پذيری حرکت اور
 خدمات، کی نرس ميں اسکول اور خدمات کی صحت کی اسکول ميں خدمات متعلقہ

 ہے۔ شامل بهی تربيت اور مشاورت کی والدين اور خدمات کی کام سماجی ميں اسکولوں
 

 حصہ کا عمل کے سماعت کی شکايت واجب جو ہے اجالس ايسا ايک اجالس کا قرارداد
 قبل کوئی اتفاق رائے کرنے ميں سے سماعت کی شکايت واجب مقصد کا اجالس اس  ہے۔

 ہے۔ کرناکی مدد والدين اور اسکول کے نظام 
 

 کے اخراجات کے قسم بهی کسی رپ والدين اور پر، طور خاص کا مطلب تعليم خصوصی
  ہے۔ تعليم کردہتيار  لئے کے کرنے پورا ضروريات انفرادی کی بچے معذور بغير،

 
 کی اپيل يا سماعت کے شکايت واجب  يا بچیبچہ معذور کہ ہےيہ  مطلب کا رہنا وہيں

 رہنا ںيوہ  ۔گی/گا رہے ہی ميں ماحول تعليمی موجودہ اپنے دوران کے وںکارروائي
  ہے۔ ہوتا ںينہ دستياب ميں ، جيسے نظم و ضبط کی سماعت کی اپيلتحاال مخصوص

 
 والے رکهنے تعلق سے تعليم کالسوں، کی تعليم باقاعدہ خدمات اور تکمالتی امدادی آالت

تکمالتی  والے جانے کئے فراہم ميں ماحول یتعليمو غير  ینصابغير  اور ماحولدوسرے 
 کو بچوں معذور مقصد کا خدمات اور تی امدادی آالتتکمال  ۔ہيں خدمات اورامدادی آالت 

  کرنےفراہم تعليم ساته کے بچوں غير معذور تک حد ممکنہ ادہيز سے ادہيز
 ہے۔ميں مدد کرنا 

 
 نے نظام کے اسکول کہ ہے يہ مطلب کا جس ہے، حکم کا ضبط و نظم کی طلباء معطلی

 ہو ںينہ حاضر ميں کولاس کے نظام لئے کے مدت مخصوص بچہ کہ ہے کيا فيصلہيہ 
  ہے۔ آسکتا واپس اسکول پہلے سے ہونے ختمطالب علم موجودہ ميعاد  وہ ليکن ہے، سکتا
 معطل ے تکعرص لمبے ادہيز سے دن دس ميں سال اسکول کے ہر وک علم طالب کسی
 ضرورت کی کرنے عمل پر کار طريق خصوصی کو نظام کے اسکول قبل سے کرنے
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 کی خدمات کچه کو بچے معذور والے ہونے معطل ئےل کے نظام کے اسکول  ہے۔
 ہے۔ ضروریجاری رکهنا  فراہمی

 
 کو بچے مقصد کا جن ںيہ سرگرمياںمنفرد  لئے کے بچے معذور خدمات کی تبديلی
 ميں بچے کی نقل و حرکت سرگرميوں کی بعد کے اسکول سے سرگرميوں کی اسکول
 ہے۔کرنا  مدد ميں
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